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Biologiska teorier: historik 
Ända sedan antiken har det förekommit teorier som hävdat samband mellan 
kroppsliga förhållanden och personlighet och i dagens folktro figurerar 
föreställningar om samband mellan utseende och personlighetsegenskaper, 
något som t ex bekräftas av en uppsats där socialtjänstklienter utan vidare 
på grundval av enbart foton gjorde uttalanden om påstådda socialsekreterares 
personligheter.  
 
Humoralpatologi. Redan i skrifter från greken Hippokrates på 400-talet före 
Kristus förekommer den s k humoralpatologin enligt vilken kroppsliga och 
själsliga sjukdomar orsakas av störningar i jämvikten mellan de fyra 
kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla. Läran omfattades senare 
av romaren Galenos (100-talet efter Kristus) som spred den. En sjukdom  
ansågs kunna botas genom att balansen mellan kroppsvätskorna återställdes 
genom diet, livsföring, åderlåtning, laxering etc. Först på 1800-talet avlöstes 
humoralpatologin av modernare läror.  
Läran var kopplad till en temperamentslära med fyra motsvarande 
temperament, som namngivits de grekiska och latinska orden för 
kroppsvätskorna, som ansågs orsaka temperamentsskillnader. Man 
talade om sangviniskt, flegmatiskt, koleriskt och melankoliskt temperament.  
 
Fysionomik. En annan historisk lära var fysionomik eller fysiognomik, som 
framfördes av den schweiziske 1700-talsförfattaren Lavater i ett verk på fyra 
band. Enligt fysionomiken kunde man utifrån en människas ansiktsdrag och 
kroppstyp bestämma hennes begåvning eller personlighet. Sådan 
föreställningar ingår i implicita personlighetsteorier hos människor.  
 
Frenologi. En senare populär lära hävdade att man kan utläsa personligheten 
av skallens form. Den österrikiske läkaren Gall kallade läran kranioskopi och 
hans medarbetare Spurzheim införde termen frenologi, som länge var populär. 
Läran spreds under 1700-talet och hela 1800-talet, bl a i Sverige, 
Storbrittanien och Tyskland. Grundtesen var att hjärnan bestod av ett antal 
organ som svarade mot var sin karaktärsegenskap, t ex språkförmåga, 
gudfruktighet, listighet osv. Gall räknade med 27 egenskaper och Spurzheim 
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med 35. När en egenskap var väl utvecklad växte motsvarande del av hjärnan, 
så att skallen buktade ut. I folkmun används fortfarande uttrycket 
"geniknölar". Läran var spekulativ och byggde på observationer av 
skallformen hos personer med olika karaktärsegenskaper. Gall tyckte sig t ex 
ha sett att personer med gott ordningssinne hade utstående ögon och han 
placerade då ordningssinnet närmast bakom ögonhålorna. Könsdriften 
placerades längst ned i nacken.  
Ur vetenskaplig synpunkt väckte den stark kritik redan på 1800-talet och är 
idag helt avskriven. Intressant är att den anses ha haft en indirekt betydelse 
genom att forskarna började intressera sig för lokaliseringen av högre 
funktioner i hjärnan och började studera den experimentellt - sådan forskning 
bedrevs av en av Galls motståndare.  
 
Lombrosos kriminalantropologi. Lombroso var italiensk läkare och 
kriminalantropolog. I ett stort arbete 1876 lade han grunden till den s k  
kriminalantropologin. Lombroso hävdade att en betydande andel av 
brottslingarna tillhör en särskild atavistisk (drag från tidigare stadier i artens 
utveckling som plötsligt dyker upp) människotyp som kan identifieras genom 
kroppsliga och psykiska särdrag, t ex utseende på näsa och öron.  
Läran ifrågasattes i samtiden men fick ändå stor betydelse för kriminologins 
utveckling i bland annat Sverige. (jfr Hollywood-filmers utseende på bovar)  
 
Galtons arvsteori. Den brittiske naturforskaren Francis Galton var kusin till 
Darwin och var den som etablerade fingeravtryckens användning i 
polisverksamhet. Han menade att många mänskliga drag var normalfördelade 
och helt nedärvda, t ex bestämde föräldrarnas intelligens vilken intelligens 
barnen skulle få. Han myntade även begreppet eugenik (på svenska även 
"rashygien"), dvs. idén att förbättra människan genom biologisk förädling 
antingen genom att öka barnalstringen hos lämpliga föräldrar eller hindra 
barnalstringen för olämpliga. I 1800-talets samhällsdebatt upplevde man en  
degenerationsfara och idéerna togs med in i 1900-talet. I Sverige inrättade t ex 
riksdagen 1921 "Statens institut för rasbiologi" i Uppsala. I t ex Tyskland 
integrerades eugeniken med rasbiologiska idéer och i Sverige förekom 
omfattande steriliseringar som senare har kritiserats och indikationerna har 
inskränkts senare. Existensen av dessa nämns inte i Nationalencyklopedin 
under uppslagsordet eugenik. Det påpekas att ur vetenskaplig synpunkt har 
någon biologisk degeneration aldrig kunnat påvisas och därmed faller idén 
med eugeniken. Att i enskilda fall företa sterilisering eller abort efter 
fosterdiagnostik har med enskilda indikationer att göra och bygger inte på 
överväganden om människoartens framtid, som t ex nazisterna ägnade sig åt. I 
Sverige har vi idag det politiska partiet Sverigedemokraterna  som är negativa 
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till invandring och vill hålla Sverige rent från människor med annan härkomst. 
Vad som är känt ur genetisk synpunkt är att ökad olikhet leder till större 
vitalitet hos avkomman och stor genetisk likhet leder till minskad vitalitet, 
genpoolen blir för liten. Ur genetisk synvinkel bör invandring vara av godo.  
 
Det kan nämnas att den tidiga behaviorismens extrema miljödeterminism med 
Pavlov, Watson och Skinner kan ses som en extrem motreaktion på de 
extrema arvslärorna från Galton m fl. Enligt behavioristerna var människan 
hur formbar som helst genom påverkan från närmiljön. I deras begreppsvärld 
förekom ingen genetik.  
 
Kretschmers typlära. Den tyske psykiatern Kretschmer framlade 1921 en 
typlära, där han räknade med tre kroppstyper med olika personlighetsdrag. 
I. pyknisk: rund kroppsbyggnad och cyklotym, utåtriktad läggning 
II. leptosom: magerlagd kroppstyp och schizotym, inåtvänd läggning 
III. atletisk: kraftig kroppsbyggnad och viskös, sävlig läggning 
Han räknade även med en restgrupp, dysplastisk kroppstyp, för dem som  
inte passade in. Kretschmers teorier har inte fått stöd i senare undersökningar, 
men det förekommer att man refererar till dem i en del 
äldre psykologisk litteratur.  
 
Sheldons kroppstyper. På 1940-talet framlade Sheldon ett system med tre  
kroppstyper som betraktades som dimensioner. Dessa angavs svara mot olika 
temperament. Han talade om viscerotoni. somatotoni och cerebrotoni.  
Enligt Sheldons egen studier fans höga korrelationer mellan kroppsfom och 
temperament. Men han gjorde själv skattningarna och därmed finns en risk att 
han själv har skapat sambanden. Om det finns faktiska samband så behöver de 
inte bero på ett samband mellan kroppstyp och psyke, utan  
kan bero på folktro kring samband som leder till förväntanseffekter 
och självsuggestion.  
 
Sjöbrings personlighetsdimensioner. Sjöbring var en svensk psykiatriprofessor 
på 1930- och 40-talet. Han räknade med fyra normalfördelade 
personlighetsdimensioner. Han antog att dessa dimensioner motsvarades av 
sinsemellan oberoende egenskaper hos hjärnans struktur och funktion, t ex 
ledningshastighet i nerverna.  
 
I. Kapacitet (intelligens) 
II. Stabilitet (känsloengagemang) 
III. Soliditet (rörlighet av känslor och inställningar) 
IV. Validitet (energi) 
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Han räknade med sub- och supervarianter i varje dimension, t ex subvalid =  
låg energi,  blir lätt trött.  
Läran spreds och användes i Sverige, men inte utanför, ända till för några 
årtionden sedan, men förekommer knappast idag. Men jag stötte på den under 
1960- och 70-talet, t ex termer som subkapabel, subvalid.  
 
Reichs kroppsorienterade, freudomarxistiska teori. Enligt Reich och 
neoreichianerna (bl.a. Alexander Lowens bioenergetik) så har vi spår av vår 
livshistoria och av det samhälleliga förtrycket i kroppen. I kroppen finns 
muskelspänningar, energiblockeringar, nedsatt andningsfunktion,  
kroppshållning och rörelser, som härrör från vår livshistoria och vår 
livssituation. Psyke och kropp påverkar varandra och påverkas av miljön. 
Forskningen som till övervägande del är amerikansk eller amerikanskt 
inpirerad verkar inte ha visat något större intresse av att fortsätta i den 
idériktning Reich öppnade upp. Ideologiska faktorer kan ha hindrat detta. Det 
finns dock terapeuter som arbetat utifrån det synsätt Reich anvisade. Det finns 
idag mätapparatur för kroppsspänning, värme etc. i kroppen, som skulle kunna 
användas i en sådan forskning och för att studera terapieffekter.  
   
Sammanfattningsvis verkar de historiska lärorna ha uppkommit genom att  
folktro utvecklats till lösliga teorier som innehåller antaganden och inte 
underkastats en strikt empirisk prövning. Den övertro som förekommit på en 
del av lärorna utgör en viktig historisk lärdom. Trots att lärorna varit 
övervägande tokiga verkar det ändå som om de bidragit till den vetenskapliga 
utvecklingen genom att de satt igång tänkandet hos motståndare som 
formulerat alternativa teorier.  
 
Biologiska teorier idag 
Nutida biologiska teorier indelas ofta i tre områden: 
fysiologiska ansatser, om beteendegenetik och om evolutionspsykologi.  
 
I. Fysiologiska ansatser 
En metodisk fördel med de fysiologiska ansatserna är att det finns ett flertal 
metoder att mäta aktivitet i kroppen och i hjärnan, t.ex. EEG, hjärtfrekvens, 
blodtryck, andning, svettning (elektrodermal aktivitet) och var någonstans i 
hjärnan aktivitet pågår. Det finns också möjlighet till s.k. telemetri, där 
signaler sänds från apparatur hos individen genom radiovågor till en en 
mottagare. De nya teknikerna för att ta fram bilder av pågående hjärnaktivitet 
är på väg att leda till stora framsteg i en psykofysiologiska forskningen. Det 
gäller "positron emission tomography"(PET) och "functional magnetic 
resonance imaging (fMRI)". Den senare tekniken blev Nobelprisbelönad år 
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2003. Hormon-nivåer av t ex testosteron, cortisol m.m. kan tas fram genom 
laboratoriestickprov på saliv, urin eller blodprov.  
 
Människors nervsystem är olika känsliga och de kan störas olika mycket av 
samma omgivning. Tolkningar verkar inverka. Hur man tolkar omgivningen 
och hur man tolkar de egna reaktionerna i kroppen kan leda till olika 
reaktioner. En person som har normala hjärtslag kan t.ex. tolka kroppen som 
att det är något fel och visa upp en hjärtneuros.  
 
Fysiologiskt baserade personlighetsdimensioner 
 
Extroversion-introversion 
Extroversion-introversion är en dimension som fokuserats inom forskningen 
redan på 1960-talet av Eysenck.  
Eysenck hävdade  
          att introverta är mer alerta och har lättare för att betinga/lära. 
          att extroverta är mindre vakna, mindre koncentrerade och har svårare     
               för att betinga/lära 
Eysenck hävdade att introverta personer har högre aktivitetsnivå i hjärnans  
ARAS-system (ascending reticular activating system) än extroverta personer 
har. Introverta behöver inte mer stimulering och söker lugna miljöer, medan 
extroverta behöver öka sin aktivitetsnivå i hjärnan och söker rörligare miljöer.  
Eysenck förde in Hebbs idé om "optimal level of arousal" för en given uppgift 
i sin teori.  Detta brukar framställas med en omvänd U-kurva (även kallad 
Yerkes-Dodsons lag) med arousalnivå som x-axel och prestation som y-axel. 
Introverta har en högre position i arousal och undviker situationer som ökar 
arousal. Extroverta har en lägre position i arousal och behöver öka den genom 
stimulerande aktivitet. Båda grupperna söker en optimal (bästa) nivå på 
arousal, men gör det på motsatta sätt.  
Enligt vad författarna till läroboken hävdar så har forskningen pekat på att  
introverta och extroverta inte skiljer sig i arousalnivå (vid t ex sömn eller 
avslappning) utan i hur lätt arousal ökas. Vid måttlig stimulering så ökar de 
introverta sin arousal mer. Forskningen antyder också att när de tillåts välja 
miljö så väljer de introverta mer lugna miljöer än de extroverta.  
 
Känslighet för belöning och bestraffning 
Gray har framlagt en teori kallad "reinforcement sensitivity theory". 
Han tänker sig att det finns två biologiska system i hjärnan 
 
 
I. Behavioral activation system (BAS) 
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   Detta är känsligt för ledtrådar till belöning och utlöser närmandebeteende. 
   Skapar positiva känslor, t ex hopp o glädje. 
 
II. Behavioral inhibition system (BIS) 
   Detta är känsligt för ledtrådar till bestraffning, frustration eller osäkerhet 
   och leder till stoppat eller undvikande beteende.  
   Skapar negativa känslor, t ex ångest o oro.  
   Inblandat vid t ex fobier.  
 
Människor skiljer sig åt beträffande hur känsliga de här två systemen är.  
Starkt BIS leder till ångest. Starkt BAS leder till impulsivitet.   
 
Forskningen antyder även att impulsiva personer inte lär sig så bra av  
bestraffning som av belöning.  
 
 
Sensation seeking/stimulussökande 
Enligt Hebbs teori om optimal arousal söker människor sin optimala nivå 
för arousal. En del vill då öka sin arousal, andra vill sänka den. En del söker 
alltså mer spänning och stimulering, andra söker mer lugn och stillhet.  
Forskningen om sensorisk deprivation ger stöd åt detta. Personer som utsätts 
för sensorisk deprivation, t ex ljudisolerat och mörkt rum eller nedsänkning 
i vattentank, vill ha mer stimulering även om den är tråkig. Får man ingen 
stimulering utvecklas efterhand hallucinationer och vanföreställningar.  
 
Zuckerman utvecklade ett formulär kring hur mycket stimulering en person 
ville ha, en skala för sensation seeking/stimulussökande. De som hade höga 
poäng på skalan hade svårare att tolerera experiment med sensorisk 
deprivation. De var även mer benägna att ägna sig åt högriskbeteenden,  
t ex fallskärmshoppning, droger, fester. Zuckerman hävdade även att det fanns 
ett fysiologiskt korrelat. Höga stimulussökare tenderade att ha låga nivåer av 
enzymet monoamin oxidas (MAO) i blodet jämfört med låga stimulussökare. 
MAO hämmar impulsöverföringarna mellan nervcellerna. Vid låg MAO-nivå 
blir kontrollen över beteenden, tankar och känslor mindre. Stimulussökarna 
har för svag bromsverkan i synapserna i hjärnan.  
 
Signalsubstanser/neurotransmittorer 
En del forskare hävdar att nivån hos neurotransmittorer svarar för individuella 
differenser. Den mest omtalade i kliniska sammanhang är serotonin, som 
anförs ha för låg nivå vid ett flertal psykiatriska tillstånd, t ex vanliga tillstånd 
som depression, ångest och irritabilitet. Dopamin är en annan neurotransmittor 
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som leder till positiva känslor, känsla av att må bra, även kallad "the feeling 
good chemical". Neurotransmittorn norepinefrin aktiverar nervsystemet för 
"fight-or-flight".  
 
Enligt en teori av Cloninger, så är neurotransmittorernas nivåer kopplade till 
personlighetsdrag.  
Vid "novelty seeking" föreligger låg nivå av dopamin 
och man kan då söka få preparat eller upplevelser som ökar dopamin, t ex 
alkohol eller spännande händelser.  
Vid "harm avoidance" föreligger låg nivå på serontonin. Människor med låg 
serotonin-nivå är enligt teorin mer känsliga för obehagliga och hotande 
stimuli. En del kan använda alkohol för att lindra stress och ångest.  
Vid "reward dependence" föreligger låga nivåer av norepinefrin. Människor 
med detta drag är ihärdiga och arbetar mycket för att nå belöning.  
 
Styrka hos nervsystemet 
Pavlov fann att en del hundar tålde mycket stimulering och andra tålde lite. 
Han formulerade en teori om styrkan hos nervsystemet. Hundar med svaga, 
mer känsliga nervsystem var lättare att betinga och hundar med starka 
nervsystem hade svårare att lära och föll i sömn vid låg stimulering.  
Jämför med Eysencks resultat rörande hur lätt det var att betinga introverta 
respektive extroverta personer. 
 
Extroversion och stimulussökande är inte samma sak. Den extroverte uppvisar 
mycket sociala beteenden, medan stimulussökaren mer eftersträvar risk och 
spänning. Dock finns en viss korrelation.  
 
Morningness-eveningness 
Att en del är mer pigga på morgnarna och en del mer pigga på kvällarna anses 
bero på olika biologiska rytmer. Människor med kortare biologisk cykel 
tenderar att vara morgonpigga och de med längre biologisk cykel tenderar att 
vara kvällspigga. Detta personlighetsdrag anses biologiskt grundat och inte 
inlärt.  
 
Hjärnassymmetri och affektiv stil 
Det finns teorier om att en persons känslostil har sin grund i hur mycket 
vänster respektive höger hjärnhalva aktiveras.  
Vänster hjärnhalvas främre del är mer aktiv vid behagliga känslor och höger 
hjärnhalvas främre del är mer aktiv vid obehagliga känslor. Beroende på hur  
aktiv respektive hjärnhalva är så är personer mer benägna att känna negativa 
respektive positiva känslor.  
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II. Beteendegenetik 
Ett mycket kontroversiellt forskningsområde har varit och är 
beteendegenetiken, ett skärningsområde mellan personlighetspsykologi, 
klinisk psykologi och genetik. Diskussionen har inrymt starka ideologiska 
toner, t ex att man inte borde tala om genetiska faktorer. Inom forskningen är 
man dock i allmänhet av den uppfattningen att man skall arbeta utifrån hur 
verkligheten är beskaffad och inte föreskriva hur den bör vara beskaffad. Dock 
har förekommit många snedsteg inom forskningen i detta avseende.   
 
Frånsett existensen av enäggstvillingar/trillingar etc. så är varje människa 
genetiskt unik. Möjligheten av någon genetisk dubbelgångare är försumbar 
på grund av de enorma genetiska kombinationsmöjligheterna. Det bör påpekas 
att enäggstvillingar skiljer sig åt beträffande miljöpåverkan och därmed 
uppkommer även personlighetsskillnader och skillnader i om kliniska 
fenomen uppkommer. UNIKITET är en grundläggande egenskap hos alla 
människor levande eller döda även om människor har många gener 
gemensamma. Den biologiska unikiteten har en praktisk betydelse bl a i 
samband med fingeravtryck och DNA-prov på biologiska spår i 
brottsutredningar.  
 
På senare år har den beteendegenetiska forskningen accelererat genom 
upptäckterna kring DNA och kartläggningen av det mänskliga genomet. Ett 
genom är den kompletta uppsättningen av gener som en organism har. Det 
mänskliga genomet innehåller 30-50.000 gener. Alla gener är lokaliserade i 23 
par av kromosomer. Varje kromosom innehåller tusentals gener. Varje gen 
innehåller en lång sekvens av DNA-molekyler. Även om det mänskliga 
genomet idag är kartlagt, så är inte funktionen  hos de olika DNA-molekylerna 
klarlagd ännu. En sådan kartläggning kommer att få politiska, sociala och 
psykologiska konsekvenser, t ex när arbetsgivare, tänkbara 
äktenskapspartners, SÄPO eller individer själva får tillgång till genetiska 
sanningar. Den kan förmodligen öka möjligheterna att förstå och bota en del 
kliniska tillstånd. Det kan finnas risk för att en övertro på genetiska faktorers 
avgörande betydelse utvecklas. Vi vet idag att miljöfaktorer har mycket stor 
betydelse för t ex personlighetsdrag. Miljöfaktorer har även betydelse för 
kroppsliga egenskaper, t ex anges i boken 90% av skillnaderna i kroppslängd 
bero på genetiska skillnader och att miljöskillnader svarar för 10%. Hur vi 
 t ex äter spelar stor roll för t ex vikten, rörligheten och utvecklingen av 
sjukdomar.  
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Med genotyp-variation avses enbart den genetiska variationen. 
Med fenotyp-variation avses variationen i observerade individuella skillnader 
oavsett hur de uppkommit. En fenotyp uppkommer genom interaktion mellan 
arvs- och miljö-faktorer, dvs. 
  
fenotyp = genotyp x miljö - interaktion  
 
Med "heritability" avses ett statistiskt mått som anger proportionen observerad 
variation som kan förklaras av genetisk variation.  
 
Med "environmentality" avses på liknande sätt proportionen observerad 
variation som kan förklaras genom miljöfaktorer (icke-genetiska faktorer).  
  
Summan av dessa båda mått är hela tiden 1.00, så ju större det ena är desto 
mindre är det andra (h + e = 1.00 eller 100%) Det ena måttet framgår indirekt 
av det andra. Dessa mått gäller på gruppnivå, inte på individnivå. Gruppmått 
kan inte generaliseras till individer, när det förekommer variation mellan 
individer. 
 
Det finns många statistiska och teoretiska problem samt felkällor i samband 
med sådana mått, vilket kan göra forskningen svår att förstå, något som själv- 
kritiskt påtalades av den ledande svenska forskaren Nancy Pedersen på en 
konferens 2001. 
 
Beteendegenetiska metoder 
1. Selektiv avel med djur, t ex hundar, hästar. 
    Både fysiska drag och personlighetsdrag kan avlas fram.  
    Men det går bara med egenskaper som är beroende av  
    gener. Resultaten av selektiv avel med hundar säger inget 
    om ärftligheten hos personlighetsdrag hos människor.  
 
2. Psykologiska effekter av genetiska skador. Ett flertal genetiska skador 
    kan ge upphov till mental retardation, dvs. begåvningshandikapp. Ett 
    exempel utgör Downs syndrom som innebär både fysiska särdrag och  
    begåvningsnedsättning och ett visst slag av personlighet. Detta  
    uppkommer vid triplering av den 21:a kromosomen.  
 
3. Familjestudier 
    En förälder har i genomsnitt 50% av generna gemensamma med ett av  
    sina barn. Syskon har också i genom snitt 50% av generna gemensamma.  
    Far- eller morförälder har i genomsnitt 25% av generna gemensamma  
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    med ett barnbarn. Vanliga kusiner har 12,5% av generna gemensamma.  
    Om t ex ett fysiskt drag eller personlighetsdrag är beroende av  
    arvsfaktorer, så bör det finnas samband mellan familjemedlemmarna. 
 
    a) familjeträd i enskilda fall, t ex vid psykisk störning. Det kan gå att hitta 
        andra i släkten som haft/har samma störning. Ett exempel utgör mano- 
        depressivitet som har låg förekomst. Om olika familjer skiljer sig åt 
        mycket i förekomst pekar det i riktning mot genetiska faktorer. 
        Om en klinisk bild uppträder mer i relation till livshändelser och  
        kultur, så pekar det i riktning mot miljöfaktorer, t ex depression  
        uppträder ofta vid livshändelser och med stor kulturvariation (t ex  
        Amishfolket 1/10-del av omgivande am samhällets  
        depressionsfrekvens).  
 
   b)  på stickprov av befolkningen kan korrelationer beräknas mellan  
        människor med olika grad av släktskap. Ett problem är då att om  
        personerna mer eller mindre har levt under samma miljöfaktorer 
        så kan en korrelation uppstå på grund av enbart miljöfaktorernas 
        betydelse. Ibland har dock biologiska släktingar inte delat miljö 
        utan levt separerade, t ex vid familjehemsplaceringar eller adoptioner. 
        Och personer som inte är biologiskt släkt har levt ihop med likartade 
        miljöfaktorer.  
 
4. Tvillingstudier 
    Vid tvillingstudier undersöks om enäggstvillingar (med 100%  
    gemensamma gener) är mer lika varandra än tvåäggstvillingar, som bara  
     har 50% gemensamma gener.  
    Det undersöks även hur lika enäggstvillingar uppfostrade åtskilda  
    respektive tillsammans är.  
 
5. Adoptionsstudier 
    Det går att undersöka korrelationen mellan adoptivbarn och deras  
    adoptivföräldrar. Denna korrelation kan jämföras med korrelationen  
    mellan adoptivbarn och deras biologiska föräldrar. Och kan även  
    jämföras med korrelationen mellan på vanligt sätt biologiskt relaterade  
    barn och föräldrar. En felkälla kan vara att adoptivbarn placeras selektivt  
    på så sätt att adoptivföräldrarna liknar de biologiska föräldrarna.  
 
    
Forskningsresultat 
Personlighetsdrag: en del av de mer grundläggande personlighetsdragen  
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                           har erhållit uppskattningar av storleksordningen 20-45% 
                           för den proportion av variationen som beror av genetiska  
                           faktorer. Det betyder att variationen i personlighetsdrag 
                           till större delen kan hänföras till miljöfaktorer.  
 
Temperamentsfaktorer: har länge ansetts till en mindre del genetiskt beroende. 
Tre faktorer har länge utpekats: aktivitetsnivå, sociabilitet och emotionalitet. 
Det har uppskattats att 20-40% av variationen är genetiskt betingad.  
 
Intelligens: uppskattningarna av hur stor del av intelligensvariationen som är  
                 genetiskt betingad har varierat under forskningshistoriens lopp  
                 och från forskare till forskare. Prof. Ekman i Sverige kring 1950 
                 menade utifrån sina analyser att det rörde sig om cirka 50%. 
                 En del andra har legat något högre i uppskattningarna. Siffran  
                 kan bli olika beroende på vad det är för samhälle och kultur, t ex  
                 hur utbyggt utbildningssystemet är. Det är väl känt att de vanliga 
                 intelligenstest-resultaten kan höjas så där 10-30 enheter med  
                 träning och utbildningsnivå. Jfr hur resultaten på högskoleprovet 
                 kan höjas genom träning. Siffran kan även bli olika beroende 
                 på vad för slags intelligensmått som använts, t ex verbalt eller icke- 
                 verbalt.  
                 Det kan varnas för den brittiske begåvningsforskaren och  
                 förfalskaren av data och medförfattare sir Cyril Burt, som  
                 hittade på data som ledde till uppskattningen 80%. Han  
                 publicerade hundratals förfalskade artiklar som citerades  
                 av andra i god tro.  
                 Att begreppet intelligens kan ges olika betydelse i olika subkulturer  
                 och i olika kulturer komplicerar förstås frågan. Forskningen gäller 
                 enbart konventionella, elementära intelligenstest. Mer avancerade 
                 funktioner såsom omdöme, kritiskt tänkande, långsiktigt tänkande 
                 m.fl. har inte mätts och inte kreativ förmåga, social förmåga etc.  
Attityder och åsikter: att mer ytliga och tillfälliga åsikter skulle ha samband 
                med genetiska faktorer finns knappast anledning anta och  
                forskningsbelägg saknas; även beläggen för genetiska faktorer i  
                mer stabila attityder är inte särskilt starka, även om några studier 
                antyder att en mindre del av variationen kan ha med genetiska  
                faktorer att göra. Detta kan i så fall sammanhänga med någon  
                koppling till en mer grundläggande temperaments- eller  
                personlighetsfaktor. 
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Alkoholkonsumtion: de flesta studier visar en viss nedärvning. För alkoholism 
så hävdas att nästan alla beteendegenetiska studier visar att genetiska faktorer 
svarar för åtminstone 50% av variationen.  
Det bör påpekas att alkholkonsumtion kan ärvas som socialt arv, dvs. 
barn modellerar på föräldern. Storkonsumerande föräldrar har i större 
utsträckning storkonsumerande barn/ungdomar.  
 
Rökning: det hävdas vissa evidens för nedärvning av rökning 
              utifrån en tvillingstudie.  
 
Sexuell inriktning: en stor australisk studie uppvisade  
              dels 8% frekvens i homosexualitet för både män och kvinnor och  
              cirka 20% överensstämmelse mellan enäggstvillingar. De genetiska  
              faktorerna bedöms inte bidra signifikant, men möjligen indirekt  
             genom att genetiska faktorer bidrar till ett icke könskonformt   
              beteende under uppväxten. Det kan nämnas att homosexualitet inte  
              sedan slutet av 1970-talet har klassificerats som en psykisk störning   
              utan bedöms som en normalvariation.  
Schizofreni: det har anförts resultat med överensstämmelse på 50% mellan 
enäggstvillingar och 9% mellan tvåäggstvillingar. Miljöfaktorer har alltså stor 
betydelse.  
 
 
                
Gemensamma kontra icke-gemensamma miljöfaktorer 
Det hävdas i en diskussion att de miljöfaktorer som är gemensamma för 
adopterade barn i en familj betyder lite för personlighetsutvecklingen och ger 
knappt upphov till någon korrelation alls mellan adoptivsyskonen. Det är i 
stället de egna, unika miljöerna och upplevelserna som bidrar till 
personlighetsutvecklingen. De icke-gemensamma aspekterna av miljön verkar 
ha stor betydelse. Individer verkar se till att skapa sin egen unika utveckling.  
 
Gener och miljö 
Genotyp-miljö-interaktion innebär att individer med olika genotyper reagerar 
olika på samma miljö, t ex reagerar introverta och extroverta olika på samma 
miljö. Det betyder att samma miljö kan få helt olika effekt på olika människor.  
 
Genotyp-miljö-korrelationer kan uppkomma, t.ex. dras den introverte till vissa 
miljöer och den extroverte till andra miljöer. Därigenom exponeras 
introverta och extroverta personer för delvis olika miljöer.  
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1. passiv genotyp-miljö-korrelation, där föräldrar tillhandahåller både gener 
och miljö, t.ex. verbal förmåga och böcker 
2. reaktiv genotyp-miljö-korrelation, där föräldrar eller andra reagerar olik 
beroende på genotypen, t ex talar med det verbala barnet eller gör något annat 
med det icke-verbala barnet.  
3. aktiv genotyp-miljö-korrelation, där en person med viss genotyp aktivt 
söker upp speciella miljöer, t.ex. där det verbala barnet självt söker upp 
tidskrifter och böcker utan andras medverkan. I boken nämns beteckningen  
"niche picking". Vi behöver inte vara passiva mottagare utan kan välja och 
skapa miljöer själva.  
 
Genotyp-miljö-korrelationer kan vara positiva eller negativa. Positiv 
korrelation innebär att genotypen får stöd, medan en negativ korrelation 
innebär att genotypen hindras.  
 
Molekylärgenetik 
Detta är det sista utvecklingsområdet inom beteendegenetiken med start 1996. 
. 
Man söker efter specifika gener som är associerade med personlighetsdrag. 
 
En metod som används är att studera om individer med en viss gen har högre 
eller lägre position i ett personlighetsdrag än individer utan genen. 
 
När sådana resultat redovisas är det viktigt att efterfråga storleken på 
sambandet. Storleken är ofta liten. I boken nämns ett exempel med  
genen D4DR som bedömts förklara 4% av variationen i "novelty seeking".  
 
Flera gener och flera miljöfaktorer bidrar ofta vid en egenskaper och därför 
är det inte så enkelt att varje egenskap kan hänföras till en viss gen.  
I AB 29 dec 2003 fanns ett uppslag med ett flertal upptäckta gener för  
olika egenskaper, t ex morgontrötthet, sömngångeri, hetsätning, dyslexi, 
Alzheimer, stroke m fl. I vanlig tidningsstil sägs inget om storleken på  
sambanden. För kalaskulegenen sägs dock att hälften av männen blev 
överviktiga i medelåldern, medan 36% av övriga blev överviktiga - en inte 
alltför stor skillnad. Hälften med gen fick alltså inte kalaskula och av de utan 
gen fick 36% kalaskula - detta visar större genomslag för miljöfaktorerna.  
Dessutom krävs publicerade replikationer från andra forskare av påstådda 
resultat.  
 
I en läroboks genetikkapitel hävdas naivt att "Science can be separated from 
values". Frågan har mycket diskuterats. Redan den svenske nationalekonomen 
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Gunnar Myrdahl hävdade i sin bok "Om objektiviteten inom 
samhällsvetenskapen" att vetenskapen inte var värderingsfri. 
Värderingar kommer självfallet in vid val av forskningsområde, vid 
formulering av frågeställningar, vid uppmärksammande av problem och urval 
av material, vid tilldelning av anslag, vid utformning av metoder, vid 
argumentation m.m. Värderingar som har med människosyn och samhällssyn 
och vetenskapssyn att göra är oundvikliga i forskningsprocesser. En 
grundläggande värdering är att söka sanningen, men den delas inte av alla, 
 t ex inte av dem som fuskar, slarvar eller bara vill producera för att göra 
karriär. Att nå de personliga målen blir då grundläggande värdering.  
Inom intelligensforskningen har det länge rått enighet om att det inte  
existerar kultur- och värderingsfria test. Inom forskningen har man ett 
pluralistiskt synsätt, dvs. olika forskares undersökningar med något olika 
värderingar får brytas mot varandra och även slå ut varandra.  
 
III. Evolutionspsykologi 
Detta är ett snabbt växande område som uppstått under de sista två årtiondena 
i stort sett. Det kan nämnas att konkurrentteorin till evolutionsteorin, dvs.  
kreationismen (Gud skapade världen som den är för 6000 år sedan) lever kvar 
i t ex USA och Sverige och de som tror på den propagerar för sin sak. Redan 
på 1700-talet ifrågasattes den dock starkt av naturvetare, t.ex. på grund av  
tjockleken på sediment i relation till sedimenteringshastighet och på grund av 
funna fossil. På 1800-talet kom Darwin och andra med evolutionsteorin.  
 
Charles Darwin lade fram sin teori om det naturliga urvalet.Denna innebar att 
de varianter av individer i en art som överlevde i större utsträckning också fick 
mer avkomma och deras egenskaper kom att bevaras.  
 
Darwin pekade även på naturens fientliga krafter, t ex födobrist, sjukdomar, 
parasiter, rovdjur, extrema väderväxlingar. De varianter inom arten som 
klarade av dessa fientliga krafter överlevde mer. T.ex. kan de som lagrade upp 
fett och socker ha överlevt mer. Eller de som var rädda för ormar överlevde 
mer. Vi kan ha kvar genetiska spår av detta idag som visar sig i utbredd fetma 
och ormfobier.   
 
Darwin utvecklade ytterligare en evolutionsteori, den om sexuell selektion. 
Sexuell selektion tar sig två former enligt Darwin: 

1. intrasexuell (inom könet) konkurrens genom styrka, intelligens,  
     attraktivitet.De som vinner kan fortplanta sig mer.  
    2. intersexuellt urval, dvs. medlemmar av det ena könet väljer partner från  
    det andra på utifrån preferenser för vissa egenskaper. Generna för dessa 
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    egenskaper kommer då att bestå och öka.  
 
De individer som inte kan hävda sig i konkurrens inom det egna könet eller 
som inte blir valda av det andra könet kan inte fortplanta sig eller kan bara 
göra det i mindre utsträckning.  
 
Inom modern evolutionsbiologi räknar man med differentiell genreproduktion, 
som uppkommer genom hur reproduktiva bärarna 
av olika gener är. Denna har utvecklats till att innefatta även att man kan 
skydda nära släktingar, t ex syskon (50% gemensamma gener), och därmed 
gynna sina gener utan att personligen fortplanta sig.  
 
Resultat av evolutionsprocessen 
Tre olika fenomen uppkommer: 
1. Anpassningar, t ex en preferens för fet och söt mat 
    Dessa utgör lösningar på anpassningsproblem, t ex födobrist. 
    En del av de anpassningar som gjordes tidigare under evolutionen 
    kan vara en nackdel idag, t ex att utveckla fetma, att slåss fysiskt  
2. Evolutionära biprodukter. Som exempel nämns att näsan utför en  
    anpassning, men att den används för att bära upp glasögon kan anses som  
    en evolutionär biprodukt.  
3. Evolutionär slumpvariation. Sådana slumpvariationer som inte hindrar 
    reproduktionen kan uppstå och fortleva. Som exempel nämns formen på  
    örsnibbarna, som varierar mellan personer.  
 
Evolutionspsykologi 
Evolutionspsykologin innehåller tre centrala premisser: 
 
1. Anpassningar är områdesspecifika, t ex sker inom födoområdet i form av 
preferens för fet och söt mat.  
2. Talrikhet, dvs. vi har många anpassningsmekanismer av anatomisk, 
fysiologisk och psykologisk art. T ex en lever för att ta hand om gifter, rädsla 
för mörker för att inte råka illa ut i mörker, benägenhet för paktbildning osv.  
3. Anpassningarna har en funktion, t ex levern skall ta hand om gifter, 
höjdrädslan skall hindra oss klättra upp och ramla ner osv.  
 
Evolutionsteorin kan  testas genom att härleda hypoteser som studeras 
empiriskt. 
Exempelvis: Kvinnor investerar mer i barnen.  
Hypoteser: Kvinnor väljer mer män som är villiga att investera resurser i dem 
och i barnen. Kvinnor är noggrannare vid partnerval.  
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Personlighetsanalys utifrån evolutionsteorin 
 
Nivå I. Människans natur 
Det har ofta påtalats att gruppsammanhållning ökar chanserna att överleva.  
Människor antas ha utvecklat psykologiska mekanismer som motverkar 
uteslutning i form av samhörighetsbehov, "need to belong". En annan 
psykologisk faktor som kan härledas evolutionspsykologiskt är benägenheten 
att hjälpa andra, s k altruism. Forskning antyder även att en del känslouttryck 
är universella, vilket kan innebära överlevnadsvärde.  
 
Nivå II. Könsdifferenser 
Män och kvinnor har delvis haft samma anpassningsproblem under 
evolutionen och löst dem likartat, t ex födobrist.  
Men de har också haft olika anpassningsproblem. Kvinnor har haft graviditet 
och amning, något som männen inte haft att bestyra. Männens roll har då varit 
att tillhandahålla resurser kring kvinnan och barnen.  
 
En faktor som ofta påtalats är mäns större aggressivitet, t ex begås de flesta 
mord av män och de flesta offer är män. (Dock finns alkohol med i bilden i de 
flesta fall.) Detta har ansetts ha att göra med konkurrensen om kvinnorna och 
möjligheten till fortplantning. I vissa arter svarar en liten andel av hannarna 
för merparten av reproduktionen. Hannarna är då större än honorna. Inom den 
mänskliga arten är männen i runda tal 12% större än kvinnorna, vilket inte är 
så stor skillnad som inom en del andra arter.  
Könsskillnaderna i aggression anses bero på att olika anpassningsproblem 
funnits under evolutionen.  
 
En annan skillnad som hävdas gäller svartsjuka. Män reagerar mer på otrohet 
än kvinnor. Kvinnor reagerar mer på att män blir emotionellt engagerade i 
någon annan. Detta har mätts bl.a. genom fysiologiska mått, t ex ökar 
hjärtfrekvensen mer hos män när de får tänka sig att deras partner har 
sex med någon annan. Det finns även resultat som pekar på att män väljer 
sina sexpartners med mindre urskiljning och att kvinnor har högre krav. 
Detta anses evolutionshistoriskt betingat.  
 
Könsskillnader i mentala variabler är ofta små och fördelningarna överlappar 
ofta starkt (små medelvärdesskillnader). Man kan t ex fundera över om det 
faktum att kvinnor i genomsnitt är lite mer verbala och män i genomsnitt är 
lite mer spatialt begåvade uppkommit genom urvalstryck under evolutionen. 
Kvinnor kan ha varit mer kvar i gruppen och med barnen och männen mer ute 
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i rörelse med jakt, fiske och strid, vilket kan tänkas ha krävt mer spatiala 
bedömningar.  
Kvinnor har även något bättre minne än män, vilket antytts kunna ha genetisk 
grund av t ex svenske minnesforskaren Lars-Göran Nilsson. Det kan under 
evolutionen ha krävts att kvinnorna kommit ihåg mer. Att kvinnor har 10% 
bättre episodminne kan även tänkas förklaras av en något annorlunda social 
roll (träning) än männen i just det moderna samhället.  
 
III. Individuella differenser 
Förekomst av individuella variationer, normalfördelningar, kan vara till  
fördel. Vissa individer klarar vissa situationer och andra individer klarar andra 
situationer. Den impulsive överlever i en situation, den måttligt aktive i en 
situation och den mycket lugne i en annan.  
 
Det kan förekomma olika reproduktionsstrategier hos olika individer. Det talas 
om kvinnor med begränsad respektive obegränsad parningsstrategi, dvs. 
huruvida en investerande man söks eller bara en man som har goda gener utan 
krav på investering.  
 
Selektionen kan även se olika ut i olika lokala ekologier. I olika miljöer kan 
olika strategier krävas.  
 
Evolutionspsykologin är ett nyöppnat forskningsområde och mycket som 
hävdas är av relativt spekulativ karaktär, även om själva huvudtesen att  
mänskliga psykologiska egenskaper har formats under evolutionshistorien 
torde vara riktig. Det är svårt att veta mer i detalj vilka överlevnadsproblem 
som våra förfäder ställdes inför och hur de löste problemen – kan ha skett 
genom verktyg, organisation etc. och inte nödvändigtvis genom genetisk 
förändring. Det står även klart att sådana beteenden som ledde till överlevnad i 
det förflutna inte behöver passa in väl i dagens samhälle. Det gäller t ex 
användningen av fysiskt våld eller att bli rädd för ormar på TV-bilder eller att 
lagra på oss en mängd fett, när vi inte löper risk att svälta ihjäl.  
 
Några tankefel med biologisk inriktning 
 
Naturens ordning-felet (”the naturalist fallacy”) 
Ibland anförs att ett beteende bör vara naturligt för människor eftersom det 
förekommer hos en eller flera andra arter. Prof. Mats Björklund konstaterar i 
sin bok ”Evolutionsbiologi” att argumentet inte håller. 
”Biologiska system kännetecknas av variation, en enorm variation dessutom, 
vilket är logiskt utifrån perspektivet att varje population har en lösning som 
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gäller för den populationen och dess miljö. Att plocka ut ett beteende ur sitt 
sammanhang och överföra det på en annan population går därför inte att 
göra.” (s 26-27)  
 
Naturens stege (Scala Naturae) 
En inom biologin gammal, men sedan länge övergiven tanke, är att 
livsformerna och särskilt då djuren kan placeras på en stege från de mest 
primitiva till den mest avancerade, vilken då är människan. Föreställningen 
lever dock kvar i vardagslivet. Det kan  förtjäna att påpekas att andra varelser 
på vår planet förmodligen skulle upprätta en annan rangordning om de fick 
komma till tals. Det för övrigt så i mängder av objektiva aspekter att 
människan inte kan mäta sig med många andra varelser. Exempelvis kan 
människor inte flyga och saknar en del sinnen och har mindre förmåga att 
uppfatta i en del sinnen än många djur. Den teknik vi utvecklat har visat sig 
slå tillbaka mot oss själva och naturen. Vi verkar mycket snabbt förstöra våra 
egna och många andra arters livsbetingelser. Det är svårt att förstå varför en 
sådan girig och destruktiv varelse skulle anses ha en position högst upp på 
någon naturens stege. Vi har mycket att  lära av andra varelser.  
 
Tänkandet om naturens stege har även tillämpats inom den mänskliga arten. 
Inom kolonialmaktstänkandet har de koloniserade områdenas invånare ansetts 
lägre stående. Utrotning av urinvånare som indianer och slavhandeln byggde 
på ett sådant tänkande. I en del fall har människor med viss religion ansetts 
lägre stående och gjorts till föremål för krig och utrotning. Genom kristen 
mission har vi inbilskt sökt höja upp människor med annan religion på stegen. 
Det har även funnits och finns föreställningar om en naturlig stege av lägre 
och högre samhällsklasser. Giriga människor har kunnat utnyttja tanken om 
naturens stege. Det har varit och är fortfarande enligt många OK att plundra de 
som uppfattas befinna sig lägre på stegen i det egna samhället eller långt borta 
med svältlöner. Högst upp på stegen har giriga, vita män från 
kolonialmakternas överklass stått och står. Lågt står afrikaner, som nu håller 
på att förintas av aids, vilket inte uppfattas som något stort problem av den 
planetära överklassen – de står ju lågt på stegen och är synnerligen fattiga 
konsumenter. Män har stått och står fortfarande högre på stegen än kvinnor 
som sakta tillåtits att närma sig männens position i takt med att de ställt krav 
som varit svåra att avvisa. Detta innebär i praktiken t.ex. att kvinnor innehar 
färre ledarpositioner och får lägre genomsnittlig lön för samma arbete, 
utbildning etc. Tankefelet består i ett högre-lägre-tänkande kring livsformer 
och kring människor. 
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Rashygieniskt tankefel  (eugenik) 
Enligt Nationalencyklopedin har sedan länge i europeiskt tänkande 
förekommit en rädsla att människans natur håller på att försämras. I 1800-
talets samhällsdebatt sågs den s.k. degenerationsfaran som ett viktigt problem. 
Den brittiske arvsteoretikern Francis Galton skapade begreppet eugenik, dvs. 
idén att förbättra människan som art genom biologisk förädling. Intresset för 
eugenik spreds och tog sig politiska uttryck. I t.ex. Tyskland kom eugeniken 
att sammansmältas med rasbiologiska idéer och fick legitimera övergrepp och 
mord på mentalt sjuka, homosexuella, zigenare, judar, slaver m.fl. förment 
asociala element. Från början av 1900-talet och fram till kännedomen om 
nazisternas massmord var intresset för eugenik eller rashygien, som det oftare 
kallades, stort i Sverige. Riksdagen inrättade med bred politisk uppslutning 
1921 ”Statens institut för rasbiologi” och senare 
kom den stränga steriliseringslagstiftningen 1941 som också tillämpades. 
Tanken var att individer med defekter inte skulle få fortplanta sig.  
 
Från forskare har enligt Nationalencyklopedin påtalats att 
”Någon biologisk degeneration, vars motmedel eugeniken utgett sig för att 
vara, har aldrig kunnat påvisas, och det finns inte heller någon anledning att 
tro att den existerar”.  
Det har även påtalats att den mänskliga arten omfattar så många individer att 
framkallande av någon avgörande förändring skulle kräva en orimlig 
arbetsinsats (och med vilka metoder?). Det bör även påpekas att många 
mänskliga egenskapers variation i stor utsträckning är miljöbetingad..  
Som framgår av Björklunds (s 221ff) diskussion om de genetiska 
svårigheterna så torde eliminering av dåliga  
genvarianter vara omöjlig då de i flertalet fall inte visar sig utan ligger dolda. 
Björklund hävdar att ett grundläggande problem med rashygien är att man 
underskattar förekomsten av dåliga genvarianter (s.k. alleler), 
som ger upphov till sjukdomar eller andra problem.  
”En selektion mot individer med ”fel” anlag är därför ineffektiv, och 
antagligen sitter vi alla med någon eller några ”dåliga” alleler, vilka vi inte 
vet och heller inte kommer att veta något om.”  
Han påpekar att enda sättet att undvika att dessa dolda genvarianter framträder 
är att ”undvika att nära släktingar får barn med varandra”, vilket är 
vedertaget inom den mänskliga arten. Det har utifrån forskning påtalats 
att kusingiften är olämpliga genetiskt sett.  
De rashygieniska idéerna var ett uttryck för mänsklig klåfingrighet och 
kontrollpsykos och var i ljuset av dagens vetenskapliga kunnande felaktiga.  
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Vad gäller förvirrade politiska idéer om att vi svenskar inte bör beblanda oss 
med människor från andra länder eller kulturer, så har dessa inget stöd inom 
genetisk forskning. Det är sedan länge känt inom genetiken att genetisk 
olikhet ökar livskraften hos avkomman, inte tvärtom.  
 
Rasindelning och rasism 
Enligt Nationalencyklopedin har modern genetisk forskning visat att de sju 
traditionella raserna enbart kan svara för 6,3% av den genetiska variationen 
inom världens befolkning, dvs. dessa rasbegrepp kan inte förklara 94% av den 
genetiska variationen.  
Det kan utifrån genetisk forskning även konstateras at människor har en 
mycket liten genetisk variation om vi betraktar hela världens befolkning. Olika 
populationer av schimpanser och gorillor har mycket större genetisk variation 
än vad hela den mänskliga befolkningen har. Enligt evolutionsbiologen 
Björklund ”betyder det att vi är mycket lika varandra förutom små detaljer 
som vi använder för att gruppera olika delar av mänskligheten”. Som 
Björklund påpekar så kan vi gruppera människor enligt vilka kriterier eller i 
vilka grupper vi vill. En gruppering döljer dock variationen inom grupperna. 
Det enda som går att säga om dem vi placerat i en definierad  grupp är att de 
utmärks av just de kriterier vi använt för att hävda grupptillhörighet, t.ex. 
språk, blodgrupp,ansiktsform, hudfärg, skonummer, syreupptagningsförmåga 
etc. Något mer går inte att säga om dem vi fört till en grupp, så länge det inte 
finns vetenskapligt stöd för samband med någon annan egenskap. Redan på 
1930- och 40-talet konstaterade genetiska forskare som Dobzhansky att 
försöken att indela männikor i raser var humanbiologiskt irrelevant. 
Genetikern Lewontin konstaterade 1972 att indelningen av människosläktet i 
olika raser ”är socialt värdelös och direkt förödande för sociala och 
medmänskliga förhållanden. Eftersom rasklassifikation även visat sig sakna 
genetisk och taxonomisk betydelse finns det inga skäl att ha den kvar”. 
Sakläget är alltså sådant att rasbegreppet inte ter sig vetenskapligt 
meningsfullt och dessutom har det lett till politiska komplikationer. Ras verkar 
vara ett begrepp som konstruerats för att bekvämt kunna placera andra 
människor lägre  på en tänkt naturens stege än där vi placerat oss själva (högst 
upp). Rasbegreppet har fått legitimera kolonialism 
med slavhandel, utsugning av arbetskraft, förtryck och massmord. Begreppet 
ras har haft och har en ideologisk och ekonomisk funktion.  
 
Enligt Nationalencyklopedin menas med ”rasism” en ideologi som inbegriper 
följande fem föreställningar: 
1. att det är rimligt att indela människor i distinkta raser utifrån yttre  
    kännetecken 
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2. att det föreligger samband mellan sådana kännetecken och nedärvda  
    mentala egenskaper, beteendemönster 
    samt lynne och moralisk karaktär 
3. att de nedärvda dragen är gemensamma för alla medlemmar av respektive  
    raser 
4. att raserna kan placeras i en hierarki beroende på kvaliteten hos de  
    nedärvda dragen 
5. att placeringen i hierarkin berättigar medlemmar av förment överlägsna  
    raser att dominera, exploatera eller förinta medlemmar av förment  
    underlägsna raser.  
Det konstateras att den första föreställningen är omdiskuterad, att den andra 
och tredje är vetenskapligt felaktiga och att den fjärde och femte är etiskt och 
politiskt förkastliga. Det konstateras även att rasismen lever kvar, trots 
att föreställningarna gång efter annan vederlagts av forskning.  
 
Att forskare påstått sig ha funnit skillnader i resultat på s k intelligenstest 
mellan folkgrupper betyder givetvis inte att dessa behöver bero på genetiska 
faktorer med tanke på att forskning också visat att miljöfaktorer är av stor 
betydelse. Dessutom blir skillnaden rätt misstänkt när personer i just 
forskarens egen grupp framstår som mer intelligenta, och det dessutom är den 
gruppen som konstruerat de s.k. intelligenstesten, vilka inte är kulturfria. 
Sådana hävdanden har mött stark kritik (exempelvis den s.k. Jensen-debatten 
på 1970-talet, när Harvardforskaren Jensen hade hävdat att vita amerikaner var 
mer begåvade än svarta).  
 
Ett annat tankefel är att termen rasism ibland används felaktigt för att fläcka 
ner en motståndare. Exempelvis skälldes jag för att vara ”rasist”, efter det att 
jag i ett sakkunnigyttrande gjort kritiska påpekanden om utredningsmetodiken 
i en spansk psykologutredning. Ingen av de fem föreställningarna ovan var då 
inblandad. Argumentationen var förvirrad både inom och utom utredningen.  
Sakliga anmärkningar mot utredningsmetodiken i en utredning har givetvis 
inget med rasism att göra. 
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